Obec Nižná Sitnica
Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Predmet zákazky:
Mapa jazdeckej trasy ”Poľsko – slovenské centrum konskej turistiky”, číslo
projektu: WTSL.02.01.0018183/10”

Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ing. Stanislav Rakár
starosta obce

POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
1.
Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
Obec Nižná Sitnica
IČO:
00332585
Sídlo:
Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica
Krajina:
Slovenská republika
v zastúpení:
Obec Nižná Sitnica, Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica
Kontaktná osoba
pre obstarávanie:
Ing. Stanislav Rakár
Telefón:
+421574478129
Email:
niznasitnica@gmail.com
Kontaktná osoba
pre predmet obstarávania:
Ing. Stanislav Rakár, +421574478129
Email:
niznasitnica@gmail.com
Internetová stránka:
www.niznasitnica.com
2. Predmet zákazky
2.1. Názov: Mapa jazdeckej trasy
2.2. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je príprava a tlač mapy jazdeckej trasy na PLSK strane od Odrzechowa
po Víťazovce v rámci projektu“ Poľskoslovenské centrum konskej turistiky“
Technická špecifikácia predmetu obstarávania: skladacia mapa formát A2 zložená na formát
210x120 (dl),tlač plnofarebná – jednostranná na 135 g papier. Obsah mapy doloží objednávateľa.
Pred tlačou žiadame o odsúhlasenie.
Počet: 500 ks – po 125 ks na jedného partnera
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Mapa jazdeckej trasy v rámci projektu: „Poľskoslovenské centrum konskej turistiky“, číslo
projektu: WTSL.02.01.0018183/10. Predmet obstarávania je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja /85 %/ , zo štátneho rozpočtu SR /10 %/
a vlastných zdrojov obstarávateľa /5 %/ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
PoľskoSlovenská republika 20072013

3. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná cena je: 4 166,66 € bez DPH

/ 5 000,00 € s DPH/

4. Miesto a termín plnenia
4.1. obec Nižná Sitnica, obec Oľka, obec Víťazovce, Občianské združenie Andy
4.2.Trvanie zmluvy alebo lehota na zhotovenie zákazky: do 30.11.2014

−
Miesto dodania – adresa:
Organizácia
Zástupca:
Obec Nižná Sitnica,
094 07 Nižná Sitnica 105
Obec Oľka,
067 04 Oľka 174
Obec Víťazovce,
067 24 Víťazovce 90
Občianske združenie Andy,
090 24 Miková 101

Tel. číslo

Email

Ing. Stanislav Rakár

+421574478129

niznasitnica@gmail.com

Štefan Vasilenko

+421577880826

obecolka@satlan.sk

Jozef Merčák

+421577795431

ouvitazovce@gmail.com

Mgr. Alexandra Sušinová

+421915973208

andy.oz.mikova@gmail.com

5. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
5.1 Vyplnenú cenovú ponuku podľa prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky „Príloha č. 1“
6. Predloženie cenovej ponuky
6.1.
6.2.
6.3

6.4

termín na predkladanie ponúk: 24.10.2014 do 13,00 hod.
poštou, alebo osobne na adresu: Obec Nižná Sitnica,094 07 Nižná Sitnica 105
obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
−
adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú v tejto výzve,
−
adresu uchádzača,
−
označenie „zákazka v zmysle § 9 ods. 9)  neotvárať“, označenie heslom
zákazky: Mapa jazdeckej trasy
ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

7 . Kritérium na hodnotenie ponúk

.

7.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky stanovená v €
s DPH.
7.2 Verejný obstarávateľ vystaví objednávku uchádzačovi, ktorého ponuka bola úspešná.
7.3 Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky bude oznámený
výsledok poštou alebo osobne

V Nižnej Sitnici, dňa 15.10.2014
Ing. Stanislav Rakár
starosta obce

Príloha č. 1
CENOVÁ PONUKA
Predmetom obstarávania je Mapa jazdeckej trasy v rámci projektu :,,Poľskoslovenské
centrum konskej turistiky.“, číslo projektu: WTSL.02.01.0018183/10. Projekt je
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 20072013.

Názov uchádzača:

.........................................................................

Sídlo uchádzača:

...........................................................................

Cenová ponuka predmetu zákazky je uvedená v tabuľke:

Predmet zákazky

Merná

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

jednotka
Mapa jazdeckej trasy v
rámci projektu:
,,Poľskoslovenské
500 ks
centrum konskej
turistiky.“125ks/partner –
spolu 500 ks
Celkom

Miesto a dátum:

............................................................
pečiatka, podpis

